CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 01/02
- Levitic 14-15
Marţi, 02/02
- Levitic 16-18
Miercuri, 03/02 - Levitic 19-21
Joi, 04/02
- Levitic 22-23
Vineri, 05/02
- Levitic 24-25
Sâmbătă, 06/02 - Levitic 26-27
Duminică, 07/02 – Numeri 1-2

PROMISIUNILE LUI
DUMNEZEU
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Ioel 2:26
Isaia 48:17
Ps.34:15
Apoc.3:8-10
Ps.145:17-20
1 Ioan 3:1-3
Ps.138:7-8
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Biserica
Apostolică
Filadelfia
FUNCŢIILE BISERICII

O biserică pentru oameni ca tine
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Buletin Duminical
31 Ianuarie 2016

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Dum. dim. – 10:00-Slujbă
Dum. seara– întâlniri speciale
Joi, 17:00 – Rugăciune
Vineri, Borănești
Sâmbătă - Moldoveni
Sâmbătă - Urziceni
- repetiție grup
- întâlnire tineret

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Urs David, Student ITP

VERSETUL DE AUR AL BISERICII
„Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea
Domnului este aproape.”
(Iacov 5:8)
.

CITATE CELEBRE DESPRE ISUS HRISTOS
ISUS RĂSPUNDE NEVOILOR TALE
Și a venit la El un lepros, rugându-L și îngenunchind înaintea Lui și
spunându-I: „Dacă vrei, poți să mă curățești“. Iar Isus, făcându-I-se milă,
întinzând mâna, l-a atins și i-a spus: „Vreau, fii curățit!“.
Marcu 1:40,41
Întotdeauna când citim despre acest lepros suntem uimi i. El părea
să n-aibă nicio îndoială cu privire la puterea Domnului de a-l cură i,
însă nu era sigur dacă Domnul voia acest lucru. Oare de ce? Nu
vindecase El pe mul i al ii i nu alungase mul i demoni? Nu- i
demonstrase El astfel dragostea i mila fa ă de cei în nevoie, de
diminea a i până târziu în noapte? Poate că acest lepros gândea a a
cum gândim i noi câteodată: «Problema mea este unică. Domnul i-a
vindecat pe mul i al ii, însă lepra este o boală specială. Cine ar dori
cu adevărat să-l ajute pe un lepros»? Domnul, fiind cuprins de milă, ia răspuns leprosului în două feluri.
În primul rând, El l-a atins. Ce mult trebuie să fi trecut de când acest
sărman om sim ise pentru ultima oară atingerea unei fiin e
omene ti! Oamenii se fereau de lepro i, pentru a nu fi i ei
contamina i. Însă Mântuitorul nostru binecuvântat l-a putut atinge
fără nici cel mai mic pericol de a fi întinat.
În al doilea rând, El i-a vorbit. Cât de simplu i de lini titor a fost
cuvântul Lui: „Vreau“! Era exact ceea ce leprosul avea nevoie să
tie. Iar Domnul a continuat: „Fii cură it!“. Aceasta era ceea ce
leprosul avea nevoie să experimenteze.
Domnul vorbe te i astăzi prin cuvinte pline de putere i dătătoare
de siguran ă, iar cei bolnavi de lepră spirituală găsesc cură ire i
siguran ă la picioarele Lui. Mi ca i de îndurarea Lui i transforma i
de puterea Lui, ei încep să-I cânte cu bucurie, precum psalmistul în
vechime: „M-a scos din groapa pieirii, din noroiul mocirlei, i mi-a
pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pa ii. i mi-a pus în gură o
cântare nouă, lauda Dumnezeului nostru“ (Psalmul 40:2,3).

De mulţi ani am o regulă: să Îl consider pe Isus Hristos ca pe un prieten. El nu
este un crez, o simplă doctrină, ci este singurul pe care Îl avem pe deplin”.
(D.L. Moody)
„Isus nu oferă reţete care ne arată care este calea către Dumnezeu, după cum
fac alţi învăţători. El Însuşi este calea”. (Karl Barth)
„Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu. Prezenţa lui Dumnezeu nu se face
simţită în anumite texte din Noul Testament, oricât de valoroase ar fi ele; nici
în anumite cuvinte spuse de Isus, ci chiar în persoana a lui Isus Hristos”.
(Phillips Brooks)
„Isus Hristos nu este apreciat deloc până ce nu este apreciat mai presus decât
orice”. (Augustin)
„Oamenii au nevoie de Isus Hristos ca necesitate, nu ca lux. Poate că îţi face
plăcere să ai flori, dar ai nevoie de pâine. Isus nu este un fenomen, El este
pâinea. Isus nu este o curiozitate, El este apa. La fel de sigur cum sunt că omul
nu poate trăi fără pâine, noi nu putem trăi pe deplin fără Isus.” (Joseph Parker)
„Nu doar că nu Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu decât prin Isus Hristos; nici
nu ne putem cunoaşte pe noi înşine decât prin El”. (Blaise Pascal)
„Disciplina regulată de a avea o prietenie cu Isus îi determină pe oameni să
devină asemenea Lui”. (Harry Emerson Fosdick)

07 FEBRUARIE 2016
ADUNARE GENERALĂ ANUALĂ
Prezența Dvs. este importantă!
Vă așteptăm cu drag!
SĂ NE RUGĂM PENTRU:
ÎNȚELEPCIUNE, CĂLĂUZIRE, INSPIRAȚIE ȘI BINECUVÂNTARE!

